
 

 

সুরেে সমন্বয় 

প্ররযেরেে এেটা েণ্ঠস্বে আরে 

প্রপ্রস প্র াট - ৪  প্রেব্রুয়ারে ২৬, ২০২৩ রিস্টাব্দ 

 

সিনিোডোসিটি সিনে এসিেোি মহোনেিীে িনেিনির আজ তৃতীে এবং শিষ সেি, 

আনের েইু সেনির মনতোই পসবত্র আত্মোর কোনে 'অ্যোডিুমোি িযোংনে সিসরটোি' 

প্রোর্থিোর মোধ্যনম শুরু হনেসেি। 

আজনকর সবনিষ সেনির অ্িষু্ঠোি মোিোর জিয অ্সধ্নবিি প্রেোিকোরীরো সেনিি সবিপ 
পোবনিো শডসিড, কোিুকোনির সবিপ, সিসিপোইনির কযোর্সিক সবিপি িনেিনির 
িিোপসত; সমনিি শতনরিো উ, সিনির আঞ্চসিক সবিপি কিিোনরন্স শর্নক; এবং সমনিি 
ইনেিো পযোসডিো, এিএসবসি অ্সিি অ্ি সর্ওিসজকযোি কিিোিথি, সর্ওিসজকযোি 
কসমিনির সিবথোহী িসিব এবং এিএসবসি সিনিোডোি টোস্ক শিোনিথর িেিয। 

সবসিষ্ট শেোষ্ঠীর প্রসতসিসধ্রো তোনের সিন্তোিোবিো সিনজর সিনজর েনির িেিযনের  
িোনর্ ২ সেনির িমোনবনির মতোমত িোে কনর শিি যো তোনের হৃেে ও মনি 
অ্িুরসিত হনেসেি। 

িুনেমবোনেথর আিথ সবিপ জোাঁ-ক্লে কোসডথ িোি হনিসরি এিনজ, এবং সবিপি সিিনডর 
XVI িোধ্োরি িোধ্োরি পসরষনের সরনিটোর শজিোনরি প্রসতসিসধ্নের উনেনি িোষি 
শেি, সতসি সতিটি সবষেনক সিসিত কনরি। বোেযযনের উেোহরি বযবহোর কনর 
কোসডথ িোি হনিসরি প্রর্নম বযোখ্যো কনরসেনিি শয কীিোনব প্রসতটি প্রসতসিসধ্নক একটি 
িুনরর যেী হনে উঠনত হনব যো শর্নক িরুমূেথ িো বোর হনব। িুনরর  িহরী বো 
একটি সিম্ফসি ততসর করনত তোনের ঐকযবদ্ধিোনব কোজ করো উসিত । এটি 
বোরবোর করনত হনব, সিেমোিুবসতথ তোর িোনর্ অ্িযনের (যনের) িোনর্ তোনি তোি 
সমসিনে, যোনত শিটো এক িুনর বোনজ; শকোিোহনি পসরিত িো হে। সিতীেত, কোসডথ িোি 
হনিসরি শজোর শেি শয সিনিোডোসিটির জিয িম্রতো প্রনেোজি। শকবি িম্রতোর মনধ্যই 
আমরো এই যোত্রোে একিোনর্ কোজ করনত এবং হোাঁটনত পোসর। িবনিনষ, কোসডথ িোি 
হনিসরি শজোর সেনেসেনিি শয একটি সিনিোডোি খ্রীষ্টমণ্ডিী যো সখ্রনের িোরো 
প্রসতসষ্ঠত, খ্রীনষ্টর জীবি বোিী তর্ো িুিমোিোর প্রিোর করো এবং ঈশ্বনরর িমস্ত 
শিোনকনের সিিঃস্বোর্থ শিবো করোর জিয তোনের সিযুক্ত করো হনেনে। 

িোেোর ক্লযোনরন্স শেবেোি, সডিিোরনমন্ট এবং ড্রোিটিং টিনমর একজি িেিয, 
িংনিোসধ্ত খ্িড়োর সবনিষ সকেু অ্ংি তুনি ধ্নরি যো, িূড়োন্ত িসর্র অ্ন্তিুথ ক্ত করো 
হনব। শিইিোনর্ প্রসতসিসধ্নের িোরো প্রস্তোসবত িংনিোধ্িগুসিও িংনযোজি কনরি। 



 

 

েিগুনিোর মনধ্য আধ্যোসত্মক কনর্োপকর্নির প্রস্তুসতর জিয প্রসতসিসধ্নের িীরবতো 
বজোে রোখ্োর জিয আমেি জোিোি।  

সবনকনির অ্সধ্নবিনি, প্রসতসিসধ্রো েটুি প্রনের প্রসতিিি কনরসেনিি –এসিেোর 
সখ্রষ্টমন্ডিীগুসিনক সিনিোসডসিটি মন্ডিীনত রূপোন্তসরত করোর জিয সক ধ্রনির 
পসরকোঠোনমো ততসর করো উসিত বো সক সক পসরবতথ ি আিো উসিত এেোড়ো 
প্রসতসিসধ্রো সক সক পসরবতথ ি শেখ্নত িোি অ্নেোবর ২০২৩ এবং অ্নেোবর ২০২৪ 
িোনির সিিনডর সিনিোসডসিটি অ্সধ্নবিনির মনধ্য। তোরপনর প্রসতসিসধ্রো িূড়োন্ত িসর্র 
িূড়োন্ত কোঠোনমোর সবষনে তোনের িূড়োন্ত সিন্তোিোবিো িহিোেীতো কনরি এবং সকেুক্ষি 
িীরনব প্রোর্থিো কনরি। 

িমোপিী সববৃসতনত, সবিপনের ধ্মথিিোর শিনেটোসর শজিোনরি কোসডথ িোি মোসরও শেি 
সতি সেিবযোপী এসিেোি কসন্টনিন্টোি সিিনডর সবষনে তোর মতোমত বযক্ত কনর, 

প্রসতসিসধ্নের আশ্বস্ত কনরি শয, এই সিিনড তোনের যোত্রো িিপ্রিূ হনব এবং িোরো 
সবনশ্বর খ্রীষ্ট মন্ডিী তোনের অ্বেোিগুসি কখ্নিোই িুনি যোনব িো। ‘FABC’-এর 
মহোিসিব আিথ সবিপ সককুসি িকিনক ধ্িযবোে জ্ঞোপি কনরি, এসিেোি সিিড 
অ্িুষ্ঠোি িোিিযমসণ্ডত হনেনে তো সিসিত কনর িকনির প্রসত কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপি 
কনরি।  ইেোঙ্গনুির আিথ সবিপ এবং  

FABC এর শপ্রসিনডন্ট কোসডথ িোি িোিথি মং কোসডথ িোি শবো মহো খ্রীষ্টযোনের মধ্য 
সেনে অ্িষু্ঠোনির িমোসি শ োষিো কনরি; এেোড়ো বযোংকনকর কোসডথ িোি জজথ  
অ্যোনিিনিসরর ফ্রোসন্সি শজসিেোর সেনেংিোক শকোসিটিোসিট আিথ সবিপ, এিথোকুিোম-
আঙ্গোমোসি (িোইনরো-মোিোবোর) এর শমজর আিথ সবিপ এবং েসক্ষি শকোসরেোর 
িুওনির সবিপ মযোসর্েোি সর ইেং-হুি (সি ইেং-হুি) প্রমুখ্ এই খ্রীষ্টযোনে 
অ্ংিেহি কনরি। 

কোসডথ িোি শবো তোাঁর উপনেনি বনিি, এই সিনিোডোি যোত্রো সকেুটো যীশুর প্রোন্তনর 
ভ্রমনির িযোে, ঝুাঁ সকপূিথ। তনব এটোও প্রনেোজিীে কোরি এটি  খ্রীষ্টমণ্ডিীনক িিুমোিোর 
শেে। িব রকম ঝুাঁ সকর িেুখ্ীি হওেোর জিয শ্রবি ও সবিক্ষিতোর প্রসেেোর মনধ্য 
সেনে প্রস্তুত হনত িোহোযয কনর।। কোসডথ িোি শবো আরও উনেখ্ কনরি শয, আমরো শয 
প্রসতবন্ধকতোর িেুখ্ীি হনেসে শিগুনিোর প্রসত আমোনের েসৃষ্টিসঙ্গর পসরবতথ ি 
প্রনেোজি। সতসি এই মনিোিোবেত পসরবতথ নির িংসক্ষি রূপ সহিোনব ইংনরসজ ‘শিন্ট’ 
(L.E.N.T.) িব্দটির ওপর আনিোকপোত কনরি: 
L: Letting go – শযনত শেওেো – যসে একিোনর্ এই যোত্রো অ্র্থবহ হে, তোহনি 
আমোনের সিখ্নত হনব কীিোনব শিই িমস্ত সকেুনক শেনড় শেওেো যোে যো 



 

 

আমোনেরনক সিনিোডোি িোিথ  হনত বোধ্ো প্রেোি কনর কোরি পসরতযোে হি বৃসদ্ধর পূবথ 
িতথ ।  

E: Encounter – িেুখ্ীি হওেো – সিষযনের পনর্ যোত্রো করোর একটি সিসেথষ্ট িক্ষয 
রনেনে – সখ্রনের িোনর্ শেখ্ো করোর এবং শপোপ ফ্রোসন্সনির ‘িোক্ষোনতর িংসৃ্কসতর’ 
কর্ো স্মরনি রোখ্ো। যীশু শযমি একটি িহজ উপোনে কোজ করোর আমেি 
‘জোসিনেসেনিি’, শুধ্মুোত্র শেখ্ো িে, তোকোনিো; শুধ্ুমোত্র শ্রবি িে, শিোিোর; শুধ্ুমোত্র 
শিোনকনের পোি সেনে যোওেো িে, তোনের িোনর্ শর্নম যোওেো; শুধ্ুমোত্র “সক িজ্জো, 
েরীব মোিষু!” িো বিো, সকন্তু সিনজনক িমনবেিোর িোনর্ জোেত করো।  

N: Neighbourliness – প্রসতনবিীতো – একজি িোনিো িোমরীের কোসহিীর পূনবথ 
প্রে আনে, ‘শক আমোর প্রসতনবিী?’ (িুক ১০:২৯) শিষ পযথন্ত সতসিই সযসি করুিো 
কনরসেনিি। এসিেোে আমরো িংখ্যোি ,ু এবং আমরো িোমোসজক, রোজনিসতক এবং 
ধ্মীে উনেজিোর মনধ্য বোি কসর। এইরকম উনেজিো র্োকো িনেও আমরো আহ্বোি 
কনরসেিোম আমোনের অ্িোবী িোইনবোনিনের িোহোযয করোর জিয। 

T: Transformation – রুপোন্তসরতো – কোসডথ িোি শবো স্মরি কনরি িোম িঙ্গীত 
রিসেতোর কর্ো, “প্রিু, আপিোর আত্মো শপ্ররি করুি এবং পৃসর্বীনক পুিথিবীকরি 
করুি।“ এই সিনিোডোি যোত্রোে সতসি বনিি শয পসবত্র আত্মো আমোনের যো বনিনেি 
তো শিোিোর জিয আমোনের আহ্বোি জোিোনিো হনেনে। অ্তএব যসে আমরো একিনঙ্গ 
পর্ িসি এবং সখ্রষ্টমণ্ডিীর একটি পসরবতথ ি আিনত িোই তোহনি আমোনের পসবত্র 
আত্মোর রুপোন্তকোরী িসক্তর প্রনেোজি শযমি আমরো সিনজরো সকেুই অ্জথ ি করনত 
পোসর িো। আমোনের িবথেো ইশ্বনরর রুপোন্তসরত অ্িেুনহর প্রনেোজি যখ্ি আমরো এই 
সিনিোডোি যোত্রোে একিোনর্ হোাঁটসে ‘তোাঁনক একোকী শিবো করোর’ উনেনিয।  

সখ্রেযোনের শিনষ েিগুনিোর ১২ জি প্রসতসিসধ্েি উেযোপিকোরীর িোমনি সিনিোনডর 
িমেকোনি উনিোধ্িী সখ্রেযোনের শমোমবোসত এনি রোনখ্ি শযগুনিো িুিেোিীনত রোখ্ো 
হনেসেি এই সতি সেনির আিোপআনিোিিো এবং শরকসডথ ংনের প্রতীকী সহিোনব। 

- িোেোর সিসখ্ি েনমজ, িোেোর শিৌসমত্র মোখ্োি, িন্দিো শরোজোসরও, শতনরিো শরোজোসরও 
এবং অ্তিু েোি। 

 
 


